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Gösta Odelberg och hofrosstålet 

Ett storslaget livsverk 

 

Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 

Då brukspatron Per Eriksson år 1889 knöts till Hofors Aktiebolag, var en av hans första 

och viktigaste uppgifter att såsom teknisk chef och medarbetare engagera en duktig 

och välmeriterad kraft i vars händer han med fullt förtroende kunde lägga det 

närmaste ansvaret för de uppbyggnadsplaner som skulle ligga till grund för det nya 

Hofors. Blickarna föll därvid på en 35 årig ingeniör i Vikmanshyttan, Gösta Odelberg 

och i april 1890 anställdes han såsom överingeniör. Bättre val kunde väl egentligen inte 

ha gjorts. Undan för undan bevisade han sin tekniska kapacitet, och han blev också i 

praktiken den, som självständigt fick sköta järnhanteringen, medan Per Eriksson 

ägnade sig åt de finansiella problemen och försäljningsarbetet. 

 

Rask gick Odelberg till verket och år 1896 då den första etappen ansågs vara klar, 

kunde Hofors mes anspråk på att till för fogande äga ett synnerligen modernt utrustat 

järnverk. Då hade Hofors berikats med ett martinverk samt tråd, -fin och mediumverk. 

Odelberg stod vid Erikssons sida ända till 1916, då båda samtidigt drog sig tillbaka i och 

med att Hofors såldes till SKF. Han kunde då blicka tillbaka på ett sällsynt väl 

genomfört och lyckosamt livsverk.  

Det har sagts många vackra ord om Odelberg såsom människa chef och medarbetare, 

inte minst från arbetarehåll. Lugn, välbalanserad gick han genom livet. Sparade ingen 

möda när det gällde företagets bästa allting tycktes han hinna med såväl i stort som 

smått. Personligen vandrade han runt i verket och gav instruktioner och lärdomar både 

här och där. Han var en utpräglad kvalitetsivrare och inspekterade själv skrotvagnarna 

som gick in i stålverket. Därvid var han mycket noga med att allt olämpligt skrot såsom 

gjutjärn etc. obönhörligen skulle plockas bort. När någon ny kvalitet skulle tillverkas 

räknade Odelberg ut, hur chargen skulle komponeras. 

 

Under sådana förhållanden var det kanske ingen tillfällighet att det just var Gösta 

Odelberg som fick ta ansvaret för den första leveransen av kullagerstål från Hofors till 

SKF Göteborg och som så småningom resulterade i att SKF köpte Hofors bruk. 

SKF hade under en följd av år köpt stål från olika svenska bruk och turen kom så 

småningom även till Hofors som också skulle få visa vad man kunde åstadkomma. Som 

ung korrespondent kunde jag på nära hååll följa den verkligt spännande tiden för 



Hofors livsviktig. Alltnog Hofors levererade en tappning valsat och glödgat kullagerstål 

64 mm. Den skulle prövas i Göteborg och därefter skulle Hofors få sin dom. 


